


O que é o projeto, porque devo 
apoiar e de que forma posso 

apoiar?

Profº Ms. Roberto Mendes Ramalho



Formação Pelo Esporte

o Acredita-se que a formação pelo esporte é ferramenta 
fundamental no processo de “construção” de uma 
comunidade;

o Além de ser uma potente ferramenta de 
desenvolvimento social e formação humana;

o O esporte deve ser a ferramenta, e não a única saída;

o Menos de 1% se tornam jogadores profissionais.



O que é o projeto?

o O projeto “Águia Formando Cidadãos pelo Futebol” é 
um projeto esportivo social, que visa atender 1200 
crianças carentes em todo município de Marabá;

o O objeto principal do projeto é a prática do Futebol de 
Campo;

o Além das atividades de Futebol, serão desenvolvidos 
acompanhamentos Psicopedagógicos e Sociais; dentro 
do projeto, na Rede Escolar e nas Famílias dos 
participantes.



Como serão desenvolvidas as atividades?

o Serão ofertadas vagas em 6 unidades localizadas em 
diferentes núcleos urbanos de Marabá;

o Em cada unidade serão disponibilizadas 200 vagas para 
crianças de 08 a 17 anos;

o As aulas acontecerão de terça a sexta, no contra turno 
escolar;

o Quinzenalmente acontecerão torneios entre os 
Núcleos.



O que as crianças receberão?

o As crianças selecionadas para participar do projeto 
terão direito a:

o 1 kit contendo – Camisa, Short, Meião e Chuteira;

o Aula de Futebol com 1 profissional formado em Educação 
Física e 1 Auxiliar Estagiário/Acadêmico do curso de Educação 
Física da Faculdade METROPOLITANA;

o Atendimento com Psicólogo (de acordo com a demanda);

o Acompanhamento do Rendimento Escolar com Pedagogo;

o Acompanhamento Social através de visitas de Assistente 
Social (de acordo com a demanda).



Quais os profissionais serão contratados?

o Serão contratados profissionais de diversas áreas para 
o atendimento aos alunos do projeto, quais são:

o 1 Coordenador Geral;

o 6 Professores de Educação Física;

o 6 Estagiários Acadêmicos do Curso de Educação Física;

o 6 Auxiliares de Serviços Gerais;

o 2 Pedagogos;

o 2 Psicólogos;

o 2 Assistentes Sociais.

*Todos estão previstos no orçamento do Projeto com as devidas obrigações trabalhistas. 



Estímulo à Participação?

o O projeto tem a capacidade de melhorar o Rendimento 
Escolar e o comportamento da criança, à medida que 
acompanha o desenvolvimento escolar e as atitudes 
em casa;

o Serão estabelecidas regras para permanência no 
projeto;

o Qual criança quer deixar de participar de um projeto 
esportivo? Isso estimula a criança a melhorar o seu 
comportamento e o seu rendimento na escola.



Porque devo apoiar?





Mais...

• Além do benefício fiscal, a marca da empresa 
patrocinadora poderá ser exposta juntamente com 
as marcas oficiais do governo federal;

• O apoio direto a projetos desportivos projeta a 
empresa nacionalmente, inserindo-a como 
organização que cumpre sua função socioeconômica, 
elevando-a para status de sociedade com 
RESPONSABILIDADE SOCIAL.



“Pensem no 
Natal, Pensem 

nas Criancinhas”

*Fala de Pelé quando fez o Milésimo Gol.



TÍTULO

SUBTÍTULO



O QUE É A LEI DE 
INCENTIVO AO ESPORTE?

Instrumento que permite o financiamento, por 
meio de incentivos fiscais, de projetos esportivos 
aprovados pelo Ministério do Esporte.

BASE LEGAL:  Lei 11.438/06 - Decreto 6.180/07 -

Portaria ME 120/2009 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/leis

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/leis


MECANISMO DE FINANCIAMENTO

• Pessoa Jurídica: 

• Pode patrocinar ou doar para projetos aprovados pelo
Ministério do Esporte e deduzir do IRPJ até 1% do valor devido
(lucro real) *Não concorre com outros incentivos fiscais.

• Pessoa Física:

• Pode fazer doações para projetos aprovados pelo Ministério 
do Esporte e deduzir até 6% do imposto devido. (declaração
completa) *Concorre com outros incentivos fiscais.



Quem pode propor projetos via LIE?

- Instituições de direito público;

- Instituições de Direito Privado sem fins

lucrativos;

- Com natureza esportiva expressa;

- Com mais de um ano de funcionamento;

- Sem registro de inadimplência com o governo

federal.



Tipo de projetos

Educacional - Visa o desenvolvimento integral do indivíduo e sua

formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;

sem seletividade e competitividade. (Envolve alunos de

instituição de ensino de qualquer sistema, sendo que 50%

devem ser da rede pública)

Rendimento - Visa a prática esportiva segundo regras nacionais e

internacionais. O objetivo é a competição e o resultado.

Participação - Visa a prática voluntária, integração social, saúde,

educação, e preservação do meio ambiente.



Análise e Aprovação

Uma vez cadastrado pelo proponente, a equipe do Ministério do 
Esporte analisa:

– Regularidade documental e fiscal do proponente

– Capacidade operacional do proponente para executar o projeto

– Viabilidade técnica e financeira do projeto

Após essa análise preliminar, o projeto segue para a 
Comissão Técnica da LIE (CTLIE), que o aprova ou reprova.  

Sendo aprovado, o projeto é publicado no Diário Oficial e 
está apto a iniciar a captação.
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Como patrocinar ou doar?

• Apenas projetos que já tenham sido analisados e aprovados
pela CTLIE, e publicados no Diário Oficial, estão aptos a
receberem recursos via LIE.

• Uma vez escolhido o projeto, o interessado deve fazer o
depósito identificado na conta corrente bloqueada (vinculada
ao projeto) aberta pelo ME



Projetos aptos a captação disponíveis no 
site do Ministério do Esporte



O que as empresas têm a ganhar?
- Marcar presença no universo dos grandes eventos esportivos no Brasil

- Investir em Marketing Esportivo

- Investir em Responsabilidade social

- Beneficiar seus próprios empregados e consumidores, patrocinando um projeto 
em sua região de atuação

- Concorrer ao Prêmio Empresário Amigo do Esporte

- Decidir onde serão investidos seus recursos de IR

- Finalmente...    É de GRAÇA!!!!



• Feita a doação ou patrocínio, o proponente
emite e imprime o recibo de captação em três
vias:

• 1ª via – Incentivador;

• 2ª via – Ministério do Esporte;

• 3ª via – Proponente.



• Segurança na doação / patrocínio

 Não doar ou patrocinar projetos de entidade na qual 
possua vínculos direto ou indireto;

 Doar ou patrocinar apenas por meio de depósito 
identificado na conta corrente vinculada ao projeto

• Segurança da dedução do IR

 O ME, após conferência com a movimentação bancária na 
conta do projeto, aprova o recibo e então repassa as 
informações dos contribuintes incentivadores à Receita 
Federal.



Informação é repassada para a Receita 
Federal de forma codificada de acordo 

com padrões exigidos.



Vedações

- Uso de recursos incentivados para aquisição de espaços
publicitários em qualquer meio de comunicação. (Exceção
folhetos, cartazes, faixas de divulgação e afins, com necessidade
devidamente justificada)

- Projetos desenvolvidos em circuito privado: vínculo comercial
ou econômico com o patrocinador, doador ou proponente.

- Cobrança de valores aos beneficiários.

• - Pagamento de remuneração de atletas profissionais.




